
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN VĂN QUAN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /TB-UBND Văn Quan, ngày      tháng 3 năm 2022 

THÔNG BÁO 

Công khai kết quả thống kê đất đai năm 2020 tỉnh Lạng Sơn 

Căn cứ Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện 

trạng sử dụng đất. 

Thực hiện Quyết định số 387/QĐ-BTNMT ngày 02/3/2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về việc phê duyệt và công bố kết quả thống kê diện tích đất 

đai năm 2020; Công văn số 821/VP-KT ngày 03/3/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

về việc thực hiện công bố kết quả thống kê đất đai năm 2020.  

Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan thông báo những nội dung sau: 

1. Công bố công khai kết quả thống kê đất đai năm 2020 tỉnh Lạng Sơn, 

gồm các tài liệu sau: 

- Quyết định số 387/QĐ-BTNMT ngày 02/3/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường về việc phê duyệt và công bố kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2020; 

- Báo cáo kết quả thống kê đất đai năm 2020 tỉnh Lạng Sơn số 206/BC-

UBND ngày 22/5/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn; 

- Biểu số liệu kết quả thống kê đất đai năm 2020 tỉnh Lạng Sơn kèm theo 

Báo cáo số 206/BC-UBND ngày 22/5/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn; 

- Báo cáo kết quả thống kê đất đai năm 2020 huyện Văn Quan số 156/BC-

UBND ngày 22/3/2021 của UBND huyện Văn Quan; biểu số liệu kèm theo báo 

các số 156/BC-UBND ngày 22/3/2021. 

2. Hình thức công khai  

- Các tài liệu nêu trên sẽ được gửi kèm theo thông báo này đến các Phòng, 

Ban và UBND các xã, thị trấn để biết. Yêu cầu UBND các xã, thị trấn thực hiện 

công bố công khai tại trụ sở UBND cấp xã. 

- Công khai các tài liệu trên Trang thông tin điện tử của huyện Văn Quan.  

Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện công khai đầy đủ các tài liệu trên 

Trang thông tin điện tử của huyện. 

UBND huyện Văn Quan trân trọng thông báo./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở TN&MT (B/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Hội Doanh nghiệp huyện; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

   

 

 Hứa Phong Lan 
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